
Πρόγραμμα Εκδρομής

 Καρναβάλι Πάτρας
 

 Οδικώς 4 ημέρες

 

 

1η ημέρα | Αναχώρηση – Λαμία -Καλάβρυτα - Μονή Αγίας
Λαύρας - Πάτρα.

Αναχώρηση το πρωί από τα γραφεία μας για την Πάτρα. Πρώτος
μας σταθμός τα πανέμορφα Καλάβρυτα, περνώντας και από το
Μέγα Σπήλαιο. Στη συνέχεια, ανεβαίνουμε στην ιστορική μονή της
Αγίας Λαύρας. Γεύμα (εξ ιδίων) στα Καλάβρυτα και στη συνέχεια
αναχώρηση για την Πάτρα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

 

2η ημέρα | Πάτρα – Ολυμπία -Πάτρα.

Πρωινό και αναχώρηση για την Ολυμπία που σύμφωνα με το θρύλο,
χτίστηκε ως επιθυμία του βασιλιά των θεών (Δία) για να προωθήσει
τη λατρεία του  μεταξύ των Ελλήνων. Περπατώντας στον χώρο θα 
δούμε τα ερείπια του ναού του Δία, το γυμναστήριο, τον ιππόδρομο
και το Ολυμπιακό στάδιο όπου διεξήχθησαν οι πρώτοι Ολυμπιακοί
Αγώνες, σχεδιασμένο για να φιλοξενήσει μέχρι και 40.000 θεατές.
Στη συνέχεια, επίσκεψη στο μουσείο, το οποίο βρίσκεται σε κοντινή
απόσταση από τον Αρχαιολογικό Χώρο. Το Αρχαιολογικό Μουσείο
της Ολυμπίας, είναι ένα από τα μεγαλύτερα και σπουδαιότερα
μουσεία της Ελλάδας και φιλοξενεί άφθονα αρχαία αγάλματα,
αντικείμενα οικιακής χρήσης, όπλα και ανακαλύψεις από αρχαίους
ναούς. Τελειώνοντας την ξενάγηση, μπορούμε να απολαύσουμε μια
στάση στην Ολυμπία,  ελεύθερος χρόνος για ψώνια στα 
καταστήματα αναμνηστικών και τουριστικών ειδών,  καφέ και φαγητό
. Το απόγευμα επιστροφή στην Πάτρα

 

3η ημέρα | Πάτρα - Πατρινό Καρναβάλι.

Πρωινό και θα παρακολουθήσουμε τη μεγάλη παρέλαση του
πατρινού καρναβαλιού, την κυριότερη έκφραση της πολιτιστικής
κληρονομιάς της Πάτρας με θέμα «υπέρ, περί, ανά, κύκλο κάνω στη
χαρά». Το πρόγραμμα προβλέπει συμμετοχή πολλών πληρωμάτων

Καρναβάλι Πάτρας

 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ:  ΠΑΤΡΑ

 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3, 4 ημέρες

 ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ: ΟΔΙΚΩΣ



 

 

 

 
 

 

με έμφαση, μεταξύ άλλων, σε σημαντικά ελληνικά και διεθνή
γεγονότα, άρματα με ειδικά εφέ και πολλές εκπλήξεις πάντα υπό το
βλέμμα της σάτιρας και της κωμωδίας. Είστε λοιπόν ελεύθεροι για
να γνωρίσετε από κοντά τις μαγικές στιγμές του πατρινού
καρναβαλιού. Διανυκτέρευση.

 

4η ημέρα | Πάτρα – Ρίο Αντίρριο –Θεσσαλονίκη.     

 Μετά το πρωινό, επίσκεψη στον ιερό ναό του Αγίου Ανδρέα και
αναχώρηση για να περάσουμε την μοναδική καλωδιωτή γέφυρα του
Ρίου – Αντίρριου. Στην συνέχεια ξεκινάμε για την επιστροφή με
ενδιάμεσες στάσεις για καφέ ή φαγητό Άφιξη το βράδυ στη πόλη
μας.

Σημείωση: Στο 3ημερο πρόγραμμα δεν πραγματοποιείται η 2  μέρα
του 4ημερου προγράμματος. 

Σημαντική Σημείωση: Το πρόγραμμα της εκδρομής ενδέχεται να
διαφοροποιηθεί ανάλογα με τα πρωτόκολλα αντιμετώπισης του
COVID-19 την περίοδο της εκδρομής.

 

Ειδική Ασφάλεια από την νόσο Covid-19

Η εταιρεία μας έχει ετοιμάσει ένα πακέτο ασφάλισης ειδικά για
την περίοδο των εορτών με σκοπό να σας προστατέψει από
τον Covid-19 και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στο ταξίδι
σας.

Σας παροτρύνουμε να κλείσετε την ασφάλειά σας μαζί με την
δήλωση συμμετοχής σας στην εκδρομή. Η ασφάλεια που σας
προτείνουμε σας καλύπτει εκτός των άλλων και με τα
ακόλουθα:

Με πλήρη επιστροφή των χρημάτων σας , εάν νοσήσετε
πριν την ημέρα αναχώρησης
Σε περίπτωση που αρρωστήσετε από Covid-19 , σας
καλύπτει τα έξοδα νοσηλείας, διαμονής και του κόστους
επιστροφής πίσω στη πόλη μας .
Τιμή ασφάλειας κατά άτομο: 15€

Χρήσιμες Πληροφορίες και Παρατηρήσεις :

 

Φροντίστε πριν την αναχώρηση σας να λάβετε όλες τις
απαραίτητες πληροφορίες για το ταξίδι σας από τον πωλητή
που σας εξυπηρέτησε
Μην ξεχάσετε πρίν αναχωρήσετε από το σπίτι σας, να
ελέγξετε ότι έχετε πάρει μαζί σας , όλα τα απαραίτητα
δικαιολογητικά για το ταξίδι σας ( διαβατήριο / ταυτότητα ,
πιστοποιητικά εμβολιασμού , ενημερωτικό εκδρομής κ.λ.π )
Σας προτείνουμε να επιλέγετε σύμφωνα με τις ανάγκες σας
και να υπολογίζετε ότι όσο πιο κοντά στο κέντρο βρίσκεται το
ξενοδοχείο τόσο ακριβότερο είναι . Θα πρέπει λοιπόν να
υπολογίσετε το κόστος μετακίνησης εάν θα έχετε σε
μετακινήσεις εκτός προγράμματος εκδρομής
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Μπορείτε να κάνετε αγορές και πληρωμές με κάρτες
Mastercard και Visa. Για προμήθειες τραπεζών
συμβουλευτείτε την τράπεζα σας.
Ο χρόνος μετάβασης από πόλη σε πόλη είναι πάντα σχετικώς
και εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες ,την κίνηση στο
δρόμο και τις καθυστερήσεις στα σύνορα 
Στα ξενοδοχεία που προτείνονται με καθέτους, η τιμή
αναφέρεται και στα δύο.
Σε περίπτωση που κάποιο ξενοδοχείο δε συγκεντρώσει τις
απαραίτητες κρατήσεις ,σας προτείνεται εφάμιλλο, ώστε ο
κόσμος να συγκεντρώνεται σε ένα ή δύο και να διευκολύνεται
η εκτέλεση του προγράμματος των ξεναγήσεων –
περιηγήσεων
Οι προαιρετικές δραστηριότητες δεν είναι υποχρεωτικές και
αποτελούν απλώς μια πρόταση και δεν είστε υποχρεωμένοι
να συμμετέχετε. Απαιτείται ελάχιστος αριθμός συμμετοχής για
την πραγματοποίηση τους.
Θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικές στάσεις (βάσει σχετικής
νομοθεσίας για τα ωράρια των οδηγών) σε τακτά διαστήματα
(ανά 2 μιση ώρες περίπου) για καφέ, φαγητό και τουαλέτα. Τα
σημεία στάσεις είναι τα σύνορα καθώς και μαγαζιά πάνω στο
δρόμο. Δυστυχώς η ποιότητά τους δεν είναι πάντα η
καλύτερη. Σε πολλά σημεία ζητούνται 50 λεπτά από τις
καθαρίστριες στις τουαλέτες
Για λόγους υγειονομικούς δεν επιτρέπεται η χρήση τουαλέτας
στο λεωφορείο, καθώς δεν είναι δυνατή η απολύμανση της
κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και αποτελεί εστία μολύνσεων.
Οι εκδρομείς οφείλουν να προσαρμοστούν στους
υγειονομικούς κανόνες της χώρας που επισκεπτόμαστε και να
φέρουν τα απαιτούμενα έγγραφα. Το γραφείο λειτουργεί μόνο
συμβουλευτικά.
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Τιμοκατάλογος

 ΠΑΤΡΑ - 2 Αναχωρήσεις

Αναχώρηση Πακέτο
Ξενοδοχείο

 
04 Μαρ 2022

 Καρναβάλι Πάτρας 4 ΗΜ

 Hotel Kanelis 3* - πρωϊνό

Τιμή:  189,00 €  159,00 €

Παιδί:  1° Παιδί: 84,00 € 
2° Παιδί: 84,00 €

Επιβάρυνση μονόκλινου:  75,00 €

 Κάντε κράτηση ONLINE

 Καρναβάλι Πάτρας 4 ΗΜ

 Hotel Astir Patra 4* - πρωϊνό

Τιμή:  299,00 €  269,00 €

Παιδί:  1° Παιδί: 104,00 € 
2° Παιδί: 104,00 €

Επιβάρυνση μονόκλινου:  165,00 €

 Κάντε κράτηση ONLINE

 
05 Μαρ 2022

 Καρναβάλι Πάτρας 3 ΗΜ

 Hotel Kanelis 3* - πρωϊνό

Τιμή:  149,00 €  119,00 €

Παιδί:  1° Παιδί: 69,00 € 
2° Παιδί: 69,00 €

Επιβάρυνση μονόκλινου:  50,00 €

 Κάντε κράτηση ONLINE

 Καρναβάλι Πάτρας 3 ΗΜ

 Hotel Astir Patra 4* - πρωϊνό

Τιμή:  225,00 €  195,00 €

Παιδί:  1° Παιδί: 85,00 € 
2° Παιδί: 85,00 €

Επιβάρυνση μονόκλινου:  110,00 €

 Κάντε κράτηση ONLINE



 

 
Δύο (2) ή Τρεις (3) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής
σας.
Πρωινό στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά.
Τη μεταφορά, εκδρομές και περιηγήσεις που περιλαμβάνονται στο
αναλυτικό μας πρόγραμμα.
Έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη
διάρκεια της εκδρομής.
Ασφάλεια αστικής ευθύνης, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και
επείγουσας αερομεταφοράς.
ΦΠΑ.

 

  

  

 

 

Φόροι διαμονής ξενοδοχείων ανά δωμάτιο ανά διαν/ση σε ξενοδοχειά
3*: 1,5€ και σε ξενοδοχεία 4*: 3€.
Ειδική ασφάλεια Covid-19: 15€.
Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά.
Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και
γενικά όπου απαιτείται.
Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή
προτεινόμενο.

 

  

Παροχές
 

Περιλαμβάνονται  
 

 

  

Δεν περιλαμβάνονται  
 

 

 

 

 


